
Na Slovensku máme množstvo krás (prí-
rodu, ktorú ešte nestihol človek zničiť, 
jaskyne, rieky, riečky a vodopády, hra-
dy a zámky, historické budovy, drevené 
kostolíky, aké inde nenájdete...). Neviem, 
ako vy, ale ja som na svoju vlasť pyšný. 
Poviem vám, konkrétne, na čo som pyš-
ný ja a prepáčte, že to nie sú len prírodné 
krásy: 
1. Pri Liptovskom Mikuláši nájdete tak-
zvanú Tatranskú madonu. Ide o najväčšiu 
mozaiku z mincí na svete. Pozostáva zo 
115 000 mincí. 2. Na Lomnickom štíte vo 
výške 2 634 metrov je najvyššie položená 
záhrada v Európe. 3. Najmenšou obcou na 
Slovensku je obec Havranec. Obýva ju len 
11 ľudí. 4. Na Slovensku máme 1 300 pra-
meňov minerálnych vôd. 5. Slávni ame-

rickí herci majú predkov zo Slovenska, 
napríklad Steve McQueen, Paul Newman 
či Angelina Joli. 6. Slovensko môžeme vo-
lať aj krajinou hradov a zámkov - máme 

tu viac ako 300 hradov a zámkov. 7. Tiež 
ju môžeme volať krajinou jaskýň - máme 
ich až 6 000. 8. Sad Janka Kráľa v Brati-
slave je najstarší verejný park v Európe. 
9. Čičmany sú prvou rezerváciou ľudovej 
architektúry na svete. 10. Herliansky vo-
dopád. 11. Demänovská ľadová jaskyňa. 
12. Ľupčiansky skalný hríb. 13. Skalná 
brána v Lupoch. 14. Travertínová kopa 
Sivá brada. 15. Poľana. Táto biosférická 
rezervácia získala len nedávno najvyššie 
možné ocenenie za výnimočné nažívanie 
človeka s prírodou. 
O ďalších krásach či zaujímavostiach Slo-
venska sa dočítate vo vnútri čísla. Venovali 
sme im podstatnú časť posledného vydania 
Novín DUK 2017. A ešte čosi: O krásach 
Slovenska by sme mali nielen vedieť, ale 
mali by sme ich aj aktívne chrániť. 

Oliver Czanik, 11. r
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Rozhovor, anketa

Nie všetci sme vedeli, že Ka-
mil Pončák má za menom DiS. 
art (diplomovaný umelec) a že 
je producent Divadla Aréna. 
Zato úplne všetci vieme, že to 
s nami deťmi vie ako nikto iný. 
Preto, a najmä preto, že je ta-
ký, aký je, ho máme veľmi ra-
di. Na rozhovor ho bolo treba 
trochu prehovárať, ale napo-
kon súhlasil.

Prečo robíš pre DUK? Ako si 
sa dostal k tejto práci?

Vyštudoval som konzervató-
rium a začal som pracovať pre 
Divadlo Aréna. Vtedy, v za-
čiatkoch, som viac hral a spie-
val, teraz viac manažujem tých, 
čo hrajú a spievajú. 
Keď pred 15-timi rokmi vzni-
kol projekt DUK, oslovili ma 
s otázkou, či si organizáciu 
detskej univerzity zoberiem 
na starosť. Zvažoval som, ale 
keď že mám vzťah k deťom, 
som veľmi rád, že som napo-
kon ponuku prijal. Veľa som sa 
naučil a možno sa aj deti niečo 
naučili odo mňa. A najmä ve-

rím, že vy, študenti, ste s mo-
jou prácou spokojní. ☺ 

Úprimne - čítaš naše noviny? 
Ak nie, prečo ich nečítaš?
Ale áno, čítam Noviny DUK. 
Pozriem si každé ďalšie číslo 
a myslím si, že som celkom 
dobre informovaný o tom, čo 
robíte a ako vám to ide.

Akí sú podľa teba študenti 
DUK 2017?
Rád by som pochválil všet-
kých študentov každého roč-
níka. Väčšina z nich ma reš-

pektovala a asi aj chápala, že 
mať na starosti toľko detí, nie 
je celkom jednoduché. O čo 
viac pochopenia zo strany štu-
dentov, o to ľahšia organizácia. 
Ale musím vyzdvihnúť aj vás, 
študentov DUK 2017 - boli ste 
veľmi disciplinovaní. ☺ 

Michaela Biskupičová, 14 r.

Nášho Kamila 
máme všetci radi

Naša anketa

Každý týždeň sme pre vás 
vymýšľali tému ankety 
a každý týždeň sme vás my, 
redaktori Novín DUK, zasta-
vovali a kládli vám naše zve-
davé otázky. Každý týždeň 
ste mali možnosť prečítať si 
vaše odpovede v Novinách 
DUK. Samozrejme, nielen 
tie. Veríme, že vás zaujali aj 
naše články. A možno ste aj 
oľutovali, že ste sa neprihlá-
sili za redaktora Novín DUK. 
Koľko zaujímavých článkov 
ste mohli napísať! A koľko 
zábavy ste mohli na našich 

redakčných poradách zažiť. 
Lebo pri tvorbe Novín sme 
sa nielen poriadne narobili, 
ale aj pobavili. Podobne ako 
pri tejto ankete: 
Ako veľmi ti je ľúto, že si 
nebol redaktorom Novín 
DUK 2017?
a/ Každý večer plačem: 
15 detí 
b/ To rodičia mi zakázali 
prihlásiť sa!: 6 detí 
c/ Je mi to ľúto, ale naozaj 
som si netrúfol: 55 detí 
d/ Čože!? To ja ľutujem 
vás!: 58 detí 
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Na Slovensku máme mnoho krásnych jas-
kýň a hneď dve sa nachádzajú v Demä-
novskej doline. Sú to Demänovská ľadová 
jaskyňa a Demänovská jaskyňa slobody. 
Ja som navštívila práve Demänovskú jas-
kyňu slobody. V jaskyni nájdeme okrem 
nádherných stalagnátov, stalagmitov či 
stalaktitov aj mnoho jazierok a vodopá-

dov. Teplota sa tu pohybuje medzi 6,1 °C 
až 7,0 °C. Jaskyňa bola objavená v roku 
1921. Ak budete mať čo len malú mož-
nosť zastaviť sa v nej, určite ju nepremár-
nite. Okrem nádherných výhľadov si tu 
užijete aj zdravý vzduch, ktorý sa v našich 
končinách dá dýchať už málokde.

Nelly Böhmová, 11 r.

Demänovská jaskyňa slobody

Foto: Internet
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Tatry vám určite nemusím pred-
stavovať. Keď sa povie Sloven-
sko, pomenovanie Tatry je asi 
pre mnohých prvé, čo im zíde 
na um. Veď jeden z vrchov Ta-
tier – Kriváň, je aj na sloven-
ských jedno-, dvoj- a päťcen-
tových minciach. No možno si 
nezaškodí objasniť názvy Tatry 
a Vysoké Tatry. Zdá sa, že mno-
hí ľudia si ich zamieňajú. Na 
Slovensku máme pohoria Tat-
ry a Nízke Tatry. Tatry sa delia 
na Západné a Východné Tatry. 
No a Východné sa ďalej delia 
na Vysoké a Belianske Tatry. 
Pohorie Tatry chráni Tatranský 
národný park, skrátene TANAP 
a jeho poľský sused, ktorý sa po 
poľsky volá Tatrzański Park Na-
rodowy. Oba spoločne sú bio-

sférickou rezerváciou UNES-
CO. O Tatrách a ich prírode by 
sa dalo písať veľa. Spomeniem, 
že aj v Tatrách žije niekoľko 
endemitov (o ďalších sloven-
ských píše ,,kolegyňa“ Hana 
Chrappová). Napríklad kam-
zík vrchovský tatranský, svišť 
vrchovský tatranský, i hraboš 
snežný tatranský. To spomedzi 

zvierat. Iskerník vysokotatran-
ský a očianka bezosťová zasa 
spomedzi rastlín. Niektoré tat-
ranské druhy pochádzajú ešte 
z doby ľadovej. Zaujímavými 
sú tiež tatranské plesá a vo-
dopády. Mám Tatry veľmi rád 
a teším sa, keď tam môžem ísť 
na turistiku. Príroda je vždy iná, 
no rovnako krásna a neopísa-

teľná. Ozaj, vedeli ste, že turis-
tické chodníčky v Tatrách majú 
asi 600 km? No Tatry ponúkajú 
zážitky aj pre ľudí, ktorí na túry 
nechodia. Krásne sú totiž i sa-
motné tatranské osady a rôzne 
príležitosti na výlety ponúkajú 
aj mestá v okolí Tatier - Poprad 
či Liptovský Mikuláš.

Michal Drábek, 13 r.

Ak ste ešte neboli vo Vychy-
lovke, určite sa tam choďte po-
zrieť. Hovorím o múzeu Kysuc-
kej dediny, ktoré sa nachádza 
neďaleko Novej Bystrice v do-
line Chmúr. Múzeum vzniklo 
v roku1974 a hlavným dôvo-
dom jeho vzniku bola výstavba 
vodnej hrádze Nová Bystrica. 
Expozíciu tvorí 34 budov, kto-
ré slúžili ako obytné a hospo-
dárske domy, mlyny, kaplnka a 
krčma Korne. Ľudia majú mož-

nosť spoznávať jedinečnú fl óru 
a faunu, staré remeslá a hospo-
dárske práce, ale aj to, ako a kde 
ľudia voľakedy bývali. Obyva-
telia nemali také možnosti ako 
my, nemali toľko izieb v dome, 
a tak sa museli pomestiť do 1 - 
3 miestností. Veľkou atrakciou 
Vychylovky je historická lesná 
úvraťová železnica (HĽÚŽ), na 
ktorej sa môžete previezť cez 
skanzen. Stavali ju v rokoch 
1915 - 1918, čo znamená, že má 

okolo 100 rokov. Samozrejme, 
na Slovensku máme aj iné pek-
né skanzeny ako napríklad Mú-
zeum včelárstva na Slovensku v 
Kráľovej pri Senci, Banské mú-

zeum v prírode v Banskej Štiav-
nici, Múzeum oravskej dediny 
Zuberec, Múzeum liptovskej 
dediny Pribylina a iné.

Miška Biskupičová, 14 r.

Aj vy máte radi 
Tatry? Viete, ktoré?

Skanzen Vychylovka má aj železnicu

Brhlovce sú obec na Slovensku a nájdete 
ich v okrese Levice v Nitrianskom kraji. 
Je to obec, ktorá je vytesaná do kameňa. 
Takže domy sa tam skôr vysekávali, ako 
stavali. ☺ Ale, samozrejme, v obci sú aj 
normálne domy. 
Skalné obydlia v Brhlovciach sú do tufov 
vysekané miestnosti, ktoré najskôr slúžili 

ako ochrana pred Turkami a neskôr ako 
domy pre chudobných. Dnes sú skalné 
obydlia pamiatkovou rezerváciou ľudo-
vej architektúry. Ak chcete toto nezvyčaj-
né miesto navštíviť, nebude to zadarmo. 
Vstupné však rozhodne nie je vysoké - 
0,33 € pre seniorov a juniorov a 0,66 € 
pre dospelých. ☺

Viktor Špitalský, 14 r.

Domy v skalách – Brhlovce Foto: internet
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V roku 1526 utrpelo uhor-
ské vojsko veľkú porážku od 
Turkov. Pri bitke zahynul aj 
uhorský a český kráľ Ľudovít 
II. Jagelovský. Odvtedy bo-
lo Uhorsko Turkami neustále 
ohrozované. Obyvatelia sa báli 
o holé životy. Cisár Ferdinand 
Habsburský napokon poveril 
šľachtica menom István Dobó, 
aby zabránil Turkom postupo-
vať cez Uhorsko až na sever 
čiže na Slovensko. Štefan Dobó 
premýšľal, ako na to a napokon 
posilnil našu obranu vartov-
kami. Vartovka je približne 13 
metrov vysoká veža, ktorá je 
postavená z kameňa a z dreva. 
Z vartovky pozorovali strážco-
via krajinu a dávali signály, keď 
sa blížili Turci. Signály mali 
dohodnuté: jeden výstrel – maj-
te sa na pozore. Dva výstrely - 
vojsko sa blíži k hraniciam. Tri 
výstrely - vojsko je v krajine. 
Keď bolo nebezpečenstvo pri-
veľké, vartovku zapálili, aby 

ju bolo vidieť doďaleka. Na 
Slovensku sú už len dve zacho-
vané vartovky. Ja som bola na 
vartovke v Krupine. Aj dnes je 
z nej krásny výhľad na okolitú 
krajinu a Štiavnické vrchy. Tur-
ci dobýjali našu krajinu od ro-
ku 1526 celých 150 rokov. Aj 
vďaka vartovkám sa im Slo-
vensko, kde žijeme, nepodarilo 
ovládnuť a vyplieniť. Výlet na 
vartovku v Krupine môže byť 
aj vaším zážitkom.

Olívia Samelová, 11 r.

Banská Štiavnica, jedno z najkrajších slovenských miest, oslavuje 800 
rokov od prvej písomnej zmienky. Toto krásne mesto preslávil príbeh 
lásky Márie Pischlovej a Andreja Sládkoviča, ktorý inšpirovaný svo-
jou múzou napísal báseň Marína. Báseň je už 171 rokov najdlhšou 
ľúbostnou básňou na svete. Keď zájdete do miestneho evanjelického 
kostola a sadnete si na miesto, kde kedysi sedával aj už spomínaný 
Sládkovič, možno vám napadnú podobne krásne verše. ☺ To však 
nie sú jediné krásy v Banskej Štiavnici. Za zmienku stojí určite i ba-
roková kalvária. Má 17 zastavení, čo je o tri viac ako je bežné a patrí 
medzi najkrajšie kalvárie v strednej Európe. Za poučnými príbehmi je 
dobré staviť sa aj na Nový zámok, ktorý hovorí o márnivosti Barbo-
ry Rösselovej. Táto dáma všetko dedičstvo premárnila na zábavách 
a nakoniec ostala o žobráckej palici. Banská Štiavnica je okrem kul-
túrnych pamiatok bohatá aj na tie prírodné. Z rozhľadne na Sitne je za 
pekného počasia vidno nádheru okolitej prírody a na hore sa nachádza 
i zrúcanina hradu. Unikátom sú tiež banskoštiavnické tajchy – umelo 
vytvorené nádrže vody, ktoré baníkom voľakedy pomáhali pri práci. 

O tom, že Banská Štiavnica je plná krás, hovoria aj tamojší. Na svete 
sú vraj len dva typy ľudí: Tí, ktorí v Štiavnici ešte neboli a tí, ktorí ju 
zbožňujú. Ja patrím defi nitívne do druhej skupiny. A čo vy? 

Anna Semková, 13 r.

István Dobó dal stavať vartovky

800-ročné slovenské mesto lásky

Foto: internet
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Na Slovensku sa v minulosti na-
chádzalo veľmi veľa opálu (opál 
je vzácny minerál s chemickým 
zložením SiO2 nH2O). V prvej tre-
tine 20. storočia však ťažbu opálu 
pre nerentabilnosť ukončili. Drahý 
opál môže byť mliečno-biely alebo 
čierny, pričom hrá dúhovými farba-
mi alebo v tme fl uoreskuje. Zme-
nu farby možno vidieť najmä pri 
zmenách teploty, pretože opál viaže 

v sebe vodu. Čím viac sa voda, kto-
rú opál viaže, zohreje, tým viac hrá 
do červena alebo žlta. V roku 1775 
sa na území Slovenska našiel druhý 
najväčší opál na svete. Dostal meno 
Harlekýn. Má rozmery 12,5 cm x 
5,7 cm a hmotnosť asi 600 g. Dnes 
sa nachádza v zbierke Prírodoved-
ného múzea vo Viedni. Väčší opál 
sa zatiaľ našiel len v Austrálii.

Viktor Špitalský, 14 r.

Slovensko má bohatstvo aj pod zemouFoto: internet

Na našom území sa nachádza približne 200 vodopádov a sme na ne 
právom hrdí. Podložie vodopádov tvoria rôzne horniny a minerály. 
Každý vodopád je aj preto výnimočný. Najvyšším slovenským vodo-
pádom je Kmeťov vodopád. Pôvodom je ľadovcový a dosahuje výšku 
okolo 80 metrov. Ale aj keď je najvyšší, turistov veľmi neláka, pretože 
je k nemu zlý prístup. A naopak - asi najprístupnejším vodopádom 
sú Lúčky. Nachádza sa priamo v obci Lúčky, je vysoký 12 metrov 
(tvoria ho travertínové ,,balkóny“) a v lete sa dá pod ním dokonca vy-
kúpať. Pre mňa najzaujímavejším je 9-metrový čadičový vodopád pri 
Šo moške. (Je bez vody, tvorí ho len čadič.) Jeho vek odhadujú na viac 
ako 4 milióny rokov. Vznikol zatuhnutím vyvretej magmy. Krásny je 
aj Skok. Má 30 metrov a cesta k nemu je zabezpečená reťazami. Všet-
ky vodopády opísať nemôžem, ale medzi najznámejšie patria aj Šú-
tovský, Brankovský, Závojový, Kľacký, Roháčsky vodopád, Bystré či 
Hájske vodopády. Aj vďaka nim je Slovensko také krásne ☺.

Nikol Ďurčeková, 14 r.

Najkrajšie vodné ,,steny“

Foto: internet



Slovensko je bohaté aj na ľu-
dovú kultúru – folklór. K nemu 
patria ľudové kroje, na ktorých 
rozmanitosť môže byť Sloven-
sko právom hrdé. Je neuveriteľ-
né, aké rôznorodé sú tie naše slo-
venské kroje, veď pomaly každá 
dolina či región má svoj vlastný 
kroj. Kroje sa delia na tie, ktoré 
naši predkovia nosili na všedné 
dni a na slávnostné kroje. Všed-
né kroje nebývali vyšívané, ani 
veľmi zložité – väčšinou ich tvo-
rila obyčajná košeľa a sukňa ale-
bo nohavice. Zato sviatočné kro-
je – to je už iná káva! Popíšem 
tie z Horehronia, pretože tie po-
znám najlepšie. Zvyčajne sú bie-
le a červené, miesto bielej však 

občas býva aj čierna alebo veľ-
mi tmavá modrotlačová modrá. 
Kroje sú bohato zdobené typic-
kou výšivkou. Ženský kroj má 
niekoľko častí. Oplecko je po-
dobné košeli, avšak siaha možno 

len do polovice hrudníka a máva 
dlhé rukávy. Niekde si namiesto 
oplecka dávajú rukávce, ktoré sú 
dlhšie, takže sa dajú zapraviť do 
sukne. Navrch si ženy dávali bo-
hato vyšívaný brusliak, niekde 

nazývaný aj lajblík. V podstate 
je to vesta so zapínaním vpre-
du. K tomu mali ešte vestu a zá-
steru. Tiež netreba zabudnúť na 
typické čižmy – dupáky a krpce 
nazývané kapce. Mužský kroj je 
o niečo jednoduchší, skladá sa 
z vyšívaných košieľ a chološ-
ní, teda nohavíc. Typické boli 
aj hrubé opasky, klobúky a tiež 
kamizola, teda krátky kabát bez 
rukávov. Tak ako ženy, nosili aj 
muži čižmy. Vo veľmi zjedno-
dušenej verzií som si horehron-
ský kroj obliekla aj ja, avšak ani 
v najmenšom sa to nedá porov-
nať s jeho najzložitejšími po-
dobami, ktorých obliekanie (aj 
s pomocou) trvá 45 minút.

Anna Semková, 13 r.
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Obliecť si horehronský kroj trvá aj 45 minút

Nie? No v Kremnici ste už pravde-
podobne boli. Toto mesto je skutočne 
unikátne, obľúbené a navštevované 
turistami z celého sveta. Okrem iné-
ho má aj svoju krásnu históriu a môže 
ju odhaliť každý, kto do mesta vstúpi. 
Dominantou Kremnice ja mincovňa, 
ktorú založil v roku 1328 kráľ Karol 
Róbert, čím sa stala spolu s budínskou 
najdôležitejšou mincovňou vtedajšie-
ho Uhorska. Práve kráľ Karol Róbert 
dal v tomto roku hosťom, ktorí sa zišli 
pri „Cremnychbani“ výsadnú mestskú 
listinu. Kremnická mincovňa sa tak 
stala aj najstaršou mincovňou v Euró-

pe. Mohol by som vám o nej rozprá-
vať ešte veľa, ale aj samotné mesto 
je skvost, v ktorom sa nachádza veľa 
pamätihodností a zaujímavostí. Jed-
nou z nich je aj barokový morový stĺp 
sv. Trojice na námestí pred radnicou. 
Nad mestom stojí mestský hrad s kos-
tolom sv. Kataríny opevnený hradba-
mi. Okrem architektúry a pamiatok sú 
tu nádherné turistické trasy, ktoré vás 
zavedú do kremnických vrchov a nád-
herného okolia. Mesto Kremnica s jej 
prírodnými krásami je nádherné a nao-
zaj stojí za to zastaviť sa v ňom. 

Michal Šimon Hradský, 12 r.
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Foto: internet

Na Slovensku sa nachádza až 40 ende-
mitov, teda živočíšnych alebo rastlinných 
druhov, ktoré sa vyskytujú iba v rámci 
určitého územia. Väčšiu časť tvoria rast-
linné druhy a medzi najznámejšie patria 
cyklámen fatranský, poniklec slovenský, 
stračonôžka tatranská, peniažtek sloven-
ský alebo ometlina smutná. Medzi živo-

číšnymi endemitmi nájdeme aj mäkkýša 
slizniaka fatranského a vretienku, či chro-
báky behúnika maďarského zo Sloven-
ského krasu alebo fúzaa zemolezového, 
ktorý žije v celej karpatskej oblasti. Do 
skupiny endemitov patrí aj kamzík vr-
chovský tatranský, ktorý žije iba na úze-
mí Tatier a jeho počty sa pomaly zvyšujú.

Hana Chrappová, 12 r.

Slovenské endemity

Foto: internet

Jánošíkove diery nie sú žiadna diera
Ak máte radi turistiku, už ste 
určite navštívili aj Jánošíkove 
diery. Tieto ,,diery“ sa nachá-
dzajú v Terchovej a môžete sa 
vybrať buď do Dolných, No-
vých alebo Horných dier. Na 
každej trase si užijete pohľad 
na minimálne jeden vodopád. 

Okrem klasických chodníkov 
ponúkajú diery výstup po reb-
ríkoch, reťaziach či kladkách. 
Aj ja som navštívila Jánošíko-
ve diery a užila som si to, aj 
keď nám po celý čas turistiky 
pršalo. 

Nelly Böhmová, 11 r.

Foto: internet
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Anna Semková, 13 r.: Rada píšem povied-
ky a tak niektorí ľudia pochybujú o mojom 
duševnom zdraví. ☺ Doma mi momentál-
ne robia spoločnosť aj tri kaktusy, tak uvi-
díme, koľko u mňa vydržia.

Dominika Fratričová, 11 r.: Pre niekoho in-
teligentná, pre iného hlúpa.
Pre niekoho celý svet, pre iného nikto.
Pre niekoho všetko, pre iného nič.

Martin Poikáns, 12 r.: Nebaví ma učenie 
ako skoro všetkých. Väčšinou sedím za 
počítačom alebo športujem. Som lenivý, 
ale napriek tomu robím veľa vecí.

Jakub Farkaš, 13 r.: Jakub som a chcel by 
som byť Steavom Jobsom.
Plávanie, turistiku a anglinu mám rád,
som aj škrečkov Roborovských a korytna-
čiek dobrý kamarát.

Michal Šimon Hradský, 12 r.: Všetko mi 
chvíľu trvá, ale keď naštartujem, potom už 
fungujem naplno. Mám rád školu, jednodu-
cho ma baví, ale nie som šprt. Venujem sa hre 
na klavír, ale teóriu rád vynechám.

Michal Drábek, 13 r.: Som živý, veselý a ra-
dostný človek. Môj hashtag je katolicizmus, 
ktorý mám veľmi rád. Spolu s ním mám rád 
napríklad aj informatiku, navrhovanie infra-
štruktúry, prírodu, Pána Prsteňov a DUK.

Nikol Ďurčeková, 14 r.: Rada čítam pri po-
čúvaní hudby, rada sa učím čosi navyše 
než je žiadané a ostatným rada a ochotne 
pomáham.

Oliver Czanik, 11 r.: Rád športujem, čítam 
knihy a venujem sa akvaristike.

Nelly Böhmová, 11 r.: Tak ja len stručne: 
Milujem hudbu a tanec.

Hana Chrappová, 12 r.: Veľmi rada píšem 
články – raz by som chcela byť novinárka. 
Zaujímam sa aj o ochranu prírody, mám 
rada hudbu, spievam v zbore a tancujem 
spoločenské tance.

Matúš Kordoš, 10 r.: Som veľký vtipkár 
a zabávač, občas spískam aj nejaký fór. 
Viem verne napodobniť niektoré zvuky, 
no môj hlas na videu alebo nahrávke ne-
znášam. Veľa a rád spievam.

Miška Biskupičová, 14 r.: Rada si kreslím, 
čítam a milujem zvieratá. Taktiež veľmi 
rada trávim čas pri elektronike. Môj naj-
lepší priateľ - posteľ. ☺
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Peter Tomčík, 12 r.: Rád hrám futbal, bas-
ketbal a súťažne strieľam z luku. Moje naj-
obľúbenejšie zviera je mačka. Celkom rád 
sa učím. Najmä dejepis, s ktorým som vy-
hral dejepisnú olympiádu. ☺

Paľo Droba, 11 r.: Som kreatívny mladý 
študent, ktorého baví fi lmovanie a šport.

William Urban, 13 r.: Na DUK chodím nie-
koľko rokov, no tento rok som jeden z tých 
,,podivínov“,  ktorí vám kládli anketové otáz-
ky a tvorili Noviny. Rád počúvam hudbu, po-
zerám fi lmy, čítam alebo len tak leňoším.

Renatka Tomčíková, 11 r.: Mám rada zvie-
ratá a prírodu. Jazdím na koni a hrám na 
husliach (nie naraz). Som priateľská a rada 
chodím do školy. ☺

Olívia Samelová, 11 r.: Umenie je krásne 
a ja rada píšem básne. Spoznávať ma všet-
ko baví, keď sa nudím, hrám na klavír.
Na špičkách sa rada vrtím, k tomu snívam 
a sem tam smútim.

Tu sme všetci pohromade aj s našou editorkou Táňou, ktorá si ,,zabudla“ obliecť správne tričko. Fotili nás na začiatku DUK a boli sme 
všetci spokojní. Teraz sme o trošku smutnejší, lebo sa končí čosi, čo máme radi.

Viktor Špitalský, 14 r.: Na DUK defi nitív-
ne končím, no mal som to tu rád. Ľutujem, 
že DUK nie je aj pre 15-ročných. Milujem 
futbal a rád hrám počítačové hry.
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Spišský hrad je najväčšia hradná zrúcani-
na v strednej Európe a jeden z najväčších 
stredovekých komplexov vôbec. Rozpre-
stiera sa na území 4 hektárov (40 000 m²) 
a pokrýva takmer celú travertínovú vy-
výšeninu. Stavali, prestavovali a prista-
vovali ho zrejme celé stáročia, pretože sa 
vyznačuje viacerými architektonickými 
slohmi. Významná súčasť histórie hradu 

Spišský hrad sa oplatí vidieť je aj Spišské podhradie (mestečko pod hra-
dom, ktoré hrad zásobovalo) so Spišskou 
kapitulou (centrum cirkevnej moci na Spi-
ši, na snímkach). Zmienka o osídlení po-
chádza zo 4. storočia, ale samotná história 
hradu sa začína až koncom 11. a začiatkom 
12. storočia. Priaznivý vývoj bol narušený 
na začiatku 13. storočia, keď krajinu pusto-
šili tatárske hordy. Našťastie, domáci hrad 
ubránili. V priebehu rokov patril rôznym 
významným rodom ako Zápoľským, Thur-

zovcom, či Czákyovcom (do roku 1945, 
ale v tom čase už nebol hrad obývateľný). 
Dnes sú z hradu už iba zrúcaniny, a to naj-
mä v dôsledku požiaru z roku 1780. Vtedy 
sa stal neobývateľným a stratil svoj pôvod-
ný význam pevnosti. Zvyšky hradu dnes 
opäť slúžia - ako turistické miesto a múze-
um a zároveň ako veľmi pomaly (žiaľ) a vý-
berovo obnovovaná pamiatka histórie, ktorá 
je od roku 1993 pod záštitou UNESCO.

William Urban, 13 r.

Foto: internet

Foto: internet

Foto: internet
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